
، كل ما نشاهده فهو مملوك هللا؛ وإذا كان  كل ما يف السموات  وهللا ملك السموات واألرض )) ((مث قال: 

؛ األول أن املسيح ال  مملوكا هللا تعذر أن يكون هو اهللا؛ واضح ؟ فاستدل اهللا عزوجل على أنه ليس اهللا بأمرين

أن كل شيء يف السموات واألرض فهو ملك هللا ؛ والثاين  ميلك أن يدفع شيئا عن نفسه لو أراد اهللا أن يهلكه

وهللا ملك السموات  (( فكيف يكون هو اهللا ؟ فيكف يكون اململوك مالكا ؟ هذا مناقض للعلق والفطرة .

قل  ((سبع  اإواألرض وهي سبع؛ السموات بنص القرآن  ،ملك السموات وهي سبع واألرض وما بينهما ))

؟ األرض ليس يف القرآن تصريح بأا سبع لكن  لكن األرض عظيم ))من رب السموات السبع ورب العرش ال

لو أردنا  اهللا الذي خلق سبع سموات ومن األرض مثلهن )) ((كقوله تعاىل:   يف القرآن ما يدل على أا سبع

 سماء واألرض، املماثلة يف العظم لكذبنا الواقع إذ ال مقارنة بني ال أن نقول املماثلة يف الوصف، املماثلة يف الكرب

أي يف العدل؛ وجاءت السنة  مثلهن )) ((؛ إذا يتعني إذا مجعت الكيفية تعينت الكمية؛ فيكون املراد بقوله: 

من اقتطع من األرض شبرا بغير حق أو قال  (صرحية بأا سبع أراضني كما يف قوله صلى اهللا عليه وسلم: 

ما بني السماء  ملك السموات واألرض وما بينهما ))وهللا  (( . ظلما طوقه يوم القيمة من سبع أراضين )

ألن بني  :قلنا قد يقول قائل: ملاذا جعل اهللا تعاىل ما بني السماء واألرض عجيال يف السماء واألرض ؟ واألرض .

السماء واألرض من اآليات العظيمة ما جاز أن يكون قسيما للسموات واألرض وعديال هلا؛ إذا نقول ما بينهما 

؛ وجتول الناس اآلن يف الكون يف اآلفاق يدل على أن هناك من األشياء من أعجب ما يكون  ات عظيمةفيه آي

 مث قال عز ؛ وهلذا جاء يف القرآن الكرمي كثريا ما يقرن ما بينهما يف السماء واألرض . من خملوقات اهللا عزوجل

الضالل قالوا إن اهللا املسيح ابن مرمي ألنه ؛ ألن النصارى البلهاء  هذا دليل الثالث (( يخلق ما يشاء ))وجل: 

وفدى نفسه نعم افتدى بنفسه مجيع اخللق ـ على زعمهم ـ أن اخللق كانوا مستحقني للعذاب و خلق بدون أب 

صلب فاستحق أن يكون إهلا العقوبة وأن عيسى بن مرمي عليه الصالة والسالم افتدى اخللق بنفسه وصرب على ال

وإذا كان خيلق ما يشاء فمن الذي يأجر عليه أن خيلق شخصا من أم  يخلق ما يشاء)) ((له؛ يقول اهللا عزوجل: 

، وخلق عيسى من أم بال  ، وخلق اهللا هواء من أب بال أم ، خلق اهللا آدم بال أم وال أب بال أب، خيلق ما يشاء

وهذا  على كل شيء قدير ))واهللا  ((مث قال:  ، فاهللا على كل شيء قدير . ، وخلق بقية البشر من أم وأب أب

يف هذه اآلية الكرمية التصريح  فبقدرته خلق عيسى من أم بال أب . واهللا على كل شيء قدير )) ((دليل الرابع، 

؛ ومن  ؛ فما بقي شك يف أن النصارى كفار والتأكيد بكفر من قال إن اهللا هو املسيح ابن مرمي وهم النصارى

؛ ألن الزم قوهلم هذا  ، إن علم ما جاء يف القرآن والسنة من كفرهم إنه كافرقال إم غري كفار وأم مؤمنون ف

؛ وما أدري ـ سبحان اهللا ـ أيداهنون النصارى من أجل أم أقوياء ماديا وينسون من الذي  تكذيب اهللا ورسوله



شون اهللا ؟ كيف أقدرهم على هذه املادة؛ من الذي أقدرهم على هذه املادة إال اهللا ؟ فكيف خيشوم وال خي

وم ويبسطون هلم األرض ويفرشون هلم ورودا ويقول أنتم مؤمنون باهللا واليوم اآلخر وأنتم على دين وحنن نيداه

على دين واليهود على دين وكأن اخلالف الذي بيننا وبني اليهود والنصارى كاخلالف الذي بني أمحد بن حنبل 

، ال جيوز قتل  ى بعض الناس حىت إنه راج بأنه ال جيوز قتل املرتدوحممد بن إدريس ـ سبحان اهللا ـ وهذه راج عل

سبحان اهللا ! يعين انقالب ـ  وال إكراه في الدين )) ((املرتد ألن الناس خيتار، خيتار اإلنسان من دينه ما شاء 

اهللا عزوجل يقول: ، و  التفسق اخللق ألن هذا يعود على  العقيدة وأال نتربأ منهمنسأل اهللا العافية ـ هذا أشد من 

قد كانت لكم أسوة حسنة في ابراهيم والذين معه إذا قالوا لقومهم إنا برآء منكم ومما تعبدون من دون  ((

هذا إذ لنكفرهم  نملاذا نداه اهللا كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا باهللا وحده ))

 لعنة اهللا على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ) (الم: ونقول ما قال نبينا عليه الصالة والس

ونقول إن آمنوا مبثل ما آمنا به فقد اهتدوا وإال فهم على ضالل؛ لكننا حقيقة ال نستطيع اآلن أن نقاتلهم وال أن 

يف يف عامة ، اإلميان ضع هم ألسباب كثرية منها أنه ليس عندنا حصيلة إميانية توجب أن نقاتلهم ..نج .

؛ ثانيا ليس عندنا حصيلة استقامة على دين اهللا، على  ، يف عامة املسلمني ، ال أقول يف واحد ، ال املسلمني

؛ أين من يصمون النهار ويقومون الليل ؟ كثري من املسلمني ال يصلون الصالة يف وقتها وكثري من  العبادات

أين احلصيلة ؟ الثالث أنه ليس عندنا غرية لديننا مبعىن أن نقاتلهم ؛  املسلمني ال يصلوا أبدا وال يعرفون يتوضؤن

، ما هم  ، أو آلثار حسية كآثار جاهلية ؛ كثري من الذين يقاتلون الكفار يقاتلوم لألرض من أجل الدين

أخرى ال ؛ وهناك أسباب  ؛ وتأملوا هذا جتدونه واضحا ، ال يقاتلوم من أجل أن يقيموا دين اهللا على أرض اهللا

؛ لكن ال جيوز بأي حال  يطيب يل أن أقول اآلن لكن تظهر للمتأمل؛ فنحن اآلن حقيقة عاجزون عن مقاومتهم

ودوا لو تدهن فيدهنون )) يودون  من األحوال أن نداهنهم يف ديننا ألم هم يودون كما قال اهللا عزوجل: ((

؛ نساهلم ما دمنا ضعفاء وإىل أن  اهنهم يف دين اهللا أبدا؛ لكن يأىب اهللا عزوجل ـ إن شاء اهللا تعاىل ـ أن ند هذا

؛ وأما مسألة الدين ال ميكن إطالقا أن نبيع الدين هلم وال لغريهم وال حيل  يأذن اهللا لنا بالقوة ويأذن هلم بالضعف

دين  ، ؛ لكن مع األسف أنه يوجد اآلن من حيطمون الدين باسم الدين، الدين اإلسالمي دين التسامح لنا هذا

 ((؛ أما غريهم فقد قال اهللا تعاىل:  ؛ هو صحيح؛ التسامح مع من ؟ مع إخوام املسلمني ، دين احملبة التساهل

يا أيها الذين آمنوا  يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير )) ((

لكن من مد إلينا يد  واعلموا أن اهللا مع المتقين ))قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة 

أما الدين  فاتقوا اهللا ما استطعتم )) ((؛ لقوله تعاىل:  املساملة مددنا إليه يد املساملة إذا كنا عاجزين عن املقاومة



أا  ؛ بل نقول دين اإلسالم دين خاص ميتاز عن غريه ألنه يؤمن جبميع األديان فال نرضى أن نصاب بشيء أبدا

اجلهال يقول اليهود يؤمنون مبوسى والنصارى بعيسى،  بعض الناس حق من عند اهللا لكنها منسوخة باإلسالم .

إن الذين  ((والنصارى يؤمنون مبوسى أيضا مث يقول كل يؤمن بنيب أيش املانع ؟ نقول اقرأ قول اهللا تعاىل: 

ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يكفرون باهللا ورسله ويريدون أن يفرقوا بين اهللا ورسله 

أولئك هم الكافرون  ((أكد اهللا كفرهم  أولئك هم الكافرون حقا )) ((بعدها ؟  يتخذوا بين ذلك سبيال ))

؛ اليهود يدعون أم يؤمنون مبوسى والنصارى  هؤالء اليهود والنصارى يقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض حقا ))

وإذ أخذ اهللا ميثاق النبيين  ((، حممد الذي قال اهللا تعاىل:  سى ويكفرون مبن ؟ مبحمديدعون أم يؤمنون بعي

من لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم )) 

فاشهدوا وأنا  قالوا أقررنا قال (( عهدي الثقيل ؟ أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري )) ((خياطب ؟ األنبياء 

؛ ومع ذلك  إذا كان أنبيائهم قد أخذوا العهد أن يؤمنوا مبحمد فهم من باب أوىل معكم من الشاهدين ))

؛ ألن  ، مث نقول هلم أنتم يف احلقيقة ما آمنتم برسلكم يكفرون مبحمد عليه الصالة والسالم ويقولون حنن مؤمنون

إلجنيل مكتوبا عندهم يأمرهم باملعروف وينهاهم عن املنكر وحيل حممدا صلى اهللا عليه وسلم موجود يف التوراة وا

الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما  ((، موجود هذا بل قال اهللا تعاىل:  هلم الطيبات وحيرم عليهم اخلبائث

مثل ما يعرف الرجل ابنه يعرف أن حممدا رسول اهللا ومع ذلك كفروا، كيف نقول هؤالء  يعرفون أبنائهم ))

نون ؟ مث نقول إن اهللا تعاىل حكم على كل إنسان كفر برسول أنه كافر جبميع الرسل حىت مبن مل يأت من مؤم

قوم نوح من بعث رسوال قبل  كذبت قوم نوح المرسلين )) ((، قال اهللا تعاىل يف قوم نوح:  الرسل فهو كافر به

ين يدعون أم مؤمنون مبوسى وعيسى نقول ؛ فهؤالء الذ نوح ؟ ال أحد ومع ذلك قال اهللا إم كذبوا املرسلني

فكل من كذب رسوال فقد كذب  ؛ أما العام ، كافرون كفر العام وكفر اخلاص أنتم اآلن كافرون مبوسى وعيسى

؛ أما اخلاص فإن رسلكم جاءت كتبهم صرحية بأن حممدا رسول اهللا حقا وعرفتموه كما تعرفون  مجيع الرسل

يف مثل هذه األفكار  .وإن خرجنا عن موضوع التفسري ألين يعين الدنيا أمامي م ..أبنائكم؛ حنن أطلنا يف هذا 

اخلبيثة الرديئة اليت يريد بعضنا ليس عندهم إميان إال أن يشاء اهللا، وجيب علينا أن نقاوم هذا الفكر مقاومة تامة 

؛  كوت على هذا إطالقا، هذا جهاد ما هو بالسيف لكن جهاد بالرأي والفكر ال جيوز الس بقدر ما نستطيع

من فوائد اآلية   فاحلاصل أن هذه اآلية الكرمية كفر اهللا تعاىل كفرا مؤكدا من قالوا إن اهللا هو املسيح ابن مرمي .

، واملسيح علم لقب؛ أما  ؛ بكون اهللا وصفه بأنه املسيح الكرمية: الثناء على عيسى ابن مرمي عليه الصالة والسالم

؛  ومن فوائد اآلية الكرمية: جواز انتساب اإلنسان إىل أمه إذا مل يكن له أب ه عيسى .امسه علم بال لقب امس



وأخذ احملققون من أهل العلم أن من ليس له أب فإن عصبته أمه إذا مل يكن له  المسيح ابن مريم )) ((لقوله: 

فاألم تأخذ  عصبة له إن كان ؛ أما عصبة، إذا مل يكن له عصبته فعصبته أمه ألنه نسب إليها وجعلت مبنزلة األب

فرضها والباقي لعصبته ؛ فإذا كان هناك ابن بامرأة ليس له أب إما أنه ولد الزنا أو أن أباه نفاه وادعا لنفيه أو مل 

؛  ، والعاصب هنا أبناءه ، أمه هنا ليس هلا إال فرضه وهو السدس . املهم أنه ليس له أب مث تزوج وجاءه أبناء..

االبن عن أمه وإخوانه ـ إخوانه من أم ليس ألب ـ فإخوانه من أمه يأخذون فرضهم إن كان أما لو مات هذا 

؛ وهذا  ؛ ملاذا ؟ ألا مبنزلة األب ؛ وأمه تأخذ الفرض والباقي تعصيب واحدا فالسدس وإن كانوا أكثر فالثلث

لإلنسان أب فهل جيوز أن ينسب فإن قال قائل: إذا كان  القول هو الراجح، أن من ليس له أب فعصبته أمه .

نقول: إن كان املراد االنتساب املطلق فهذا ال جيوز وإن كان االنتساب ألنه اشتهر ا لكنه معروف إنه  إىل أمه ؟

، واسم أبيه مالك ومع ذلك يطلق عليه هذا  ، حبينة اسم أمه ؛ فمثال عبد اهللا بن حبينة ولد فالن فهذا ال بأس به

يضا يف االنتساب إىل اجلد إذا كان للجد شهرة واالنتساب إليه يعد شرفا دون أن ينقطع االسم، كما نقول أ

أنا النبي ال كذب  (، ومنه قول النيب صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم عام حنني:  االنتساب إىل األب فال بأس به

عبد اهللا يف قومه وهو سيد  ؛ ألن عبد املطلب أشهر من صلوات اهللا عليه وسالمه عليه أنا ابن عبد المطلب )

  ؛ أما إن ننسي فال جيوز ألنه يرتتب على هذا مسائل حكمية . معروف فال بأس لكن بشرط أن ال ينسى األب

املسيح وأمه ؛  " املسيح وأمه" ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: شدة الرد على النصارى، حيث قال اهللا عزوجل: 

؛ وهذا الشك فيه صدمة  زوجل لو أراد اهللا أن يهلكه ما استطاع أحد أن مينعهاملسيح الذي يرونه إهلا يقول اهللا ع

قوية على النصارى، أن يقال يف معبودهم وإهلهم إن اهللا تعاىل قادر على أن يهلكه وإذا أراد أن يهلكه فال أحد 

اسة ولو يف الدين ال متنع مما أراد ومن فوائد اآلية الكرمية: أنه إذا أراد اهللا شيئا فإن الشرف واجلاه والرئ ميلك منعه .

فمن  ((؛ ألن املسيح ابن مرمي عليه الصالة والسالم من أويل العزم من الرسل ومع ذلك يقول اهللا عزوجل:  اهللا

أعوذ باهللا من   .يملك من اهللا شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في األرض جميعا )) 

قلنا إم  لقد كفر الذين قالوا إن اهللا هو المسيح ابن مريم )) ((، قال اهللا تبارك وتعاىل:  الشيطان الرجيم

، وتكلمنا على ذلك كالم طويل ليس له مساس يف التفسري لكن له  نصارى وهذه اآلية صرحية يف أم كفار

كفارا لكنهم منتسبون ألهل   ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: أن نساء أهل الكتاب ولو كانوا مساس يف الواقع .

، فالصواب أن نسائهم  الكتاب حالل خالفا ملن قال من العلماء إم بعد أن بدلوا وغريوا وأشركوا فنسائهم حرام

ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: الرد على أهل الباطل  حالل ولو كانوا قد بدلوا وغريوا وكفروا وأشركوا، كطعامهم .

ومن فوائد اآلية الكرمية: بيان كمال سلطان اهللا  ؛ ألن اهللا رد عليهم بأدلة مسعية عقلية . ليةباألدلة السمعية والعق



قل فمن يملك من اهللا شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم  ((عزوجل وأنه ال أحد مينعه مما أراد؛ لقوله: 

أن تبدأ بأول من حيتج به املناظر وأنه ومن فوائدها: أنه عند املناظرة ينبغي  . وأمه ومن في األرض جميعا ))

ومن فوائد  .؛ وجهه أن اهللا بدأ بذكر إهالك املسيح وأمه الذي يعتقد هؤالء أنه إله  على خالف ما ناظر عليه

ومن فوائدها أيضا:  . وهللا ملك السموات واألرض )) ((؛ لقوله:  هذه اآلية الكرمية: عموم ملك اهللا عزوجل

، ومن القواعد املقررة عند أهل البالغة  وجه الداللة أنه قدم اخلرب وهللا )) ((اختصاص هذا امللك باهللا ؛ لقوله: 

فإن قال قائل: إن اهللا أضاف امللك إىل غريه يف غري ما آية  . وأهل األصول أن تقدمي ما حقه التأخري يفيد احلصر

 ((، مثل قوله تعاىل:  ما أضاف اهللا إليه امللك فإنه ملك قاصر من مجيع الوجوه لناق ؟ من كتاب اهللا فما اجلمع

 ((ومثل قوله تعاىل:  أو ما ملكتم مفاتحه )) ((ومثل قوله تعاىل:  إال على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ))

ضاف إىل املخلوق ليس  واآليات يف هذا متعددة؛ فيقال امللك امل والذين يبتغون الكتاب ما ملكت أيمانهم ))

، هو ملك قاصر ال يشمل كل مملوك وهو أيضا قاصر يف التصرف فيه إذ أن اإلنسان ال  كملك اهللا عزوجل

؛ قلنا  ، لو أراد إنسان أن يتلف ماله وقال هذا ملكي أنا يل أن أتلفه ميلك التصرف كما شاء يف ما هو ملكه

 ؛ ولو أراد أن يعتدي على ملك غريه قلنا ال ميكن إضاعة املالحرام عليك ليس لك أن تتلفه ألن الشرع ى عن 

إىل ومن فوائد اآلية الكرمية: اإلشارة  وجل . ؛ وذا نعرف أن ملك التام هو ملك اهللا عز ؛ ألن ملكك مقصور

أن ما بني السماء واألرض فهو خلق عظيم حىت جعله اهللا تعاىل عديال أو إن شئت فقل قسيما للسموات 

ومن فوائد اآلية الكرمية: أن اهللا تعاىل له  . وهللا ما في السموات واألرض وما بينهما )) ((، دليله:  واألرض

هللا  ((وقد فسر اهللا تعاىل هذا يف بعض املواقع مثل قوله تعاىل:  يخلق ما يشاء )) ((؛ لقوله:  املشيئة املطلقة

ب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا ملك السموات واألرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويه

ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: أن  . وهذا من مجلة كمال ملكه ومتام خلقه وإناثا ويجعل من يشاء عقيما ))

؛ ألنه إذا كان اهللا مالك السموات واألرض وما بينهما وهو خالق من يشاء فاإلنسان مما يف  أفعال العباد خملوقة

  ن أفعاله خملوقة هللا .السموات واألرض فتكو 

ه قل فلم يعذبكم بذنوبكم ؤ وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء اهللا وأحبا ((؛  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وهللا ملك السموات واألرض وما بينهما وإليه 

المصير يا أهل الكتاب قد جاءكم رسول يبين لكم على فطرة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير وال 

  . نذير فقد جاءكم بشير ونذير واهللا على كل شيء قدير ))



من فوائد   وأخذنا فوائده . واهللا على كل شيء قدير )) ((، أخذنا إىل قوله:  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

 ((؛ لقوله:  : بيان عموم قدرة اهللا عزوجل لقد كفر الذين قالوا إن اهللا هو المسيح ابن مريم )) ((اآلية الكرمية 

؛ وبينهما  ، وقوة ؛ ومث شيئان: قدرة عل ما أراد بدون عجزوالقدرة أن يفعل الفا واهللا على كل شيء قدير ))

؛ وأما القدرة فال تقال إال  ؛ فالقوة تكون من ذوي اإلدراك وغريهم فيقال احلديث قوي ويقال فالن قوي فرق

ثانيا أن القدرة ضدها العجز والقوة ضدها الضعف؛ وهي  ؛ فيما له إدراك إذ ال يقال عن احلديث مثال إنه قدير

؛ قد يكون اإلنسان مثال يقدر على أن حيمل هذا  ؛ ألنه ليس كل قادر قويا ن هذه الناحية أخص من القدرةم

؛ وإذا أخذه بسهولة ومل يتعب  الكيس فوق ظهره لكن مع التعب واملشقة هذا نقول إنه قادر وال نقول إنه قوي

؛ فهو  أيضا دليل على أن القدرة تتعلق بكل شيءويف هذه اآلية  منه قلنا إنه قوي ويلزم من قوته أن يكون قادرا .

على كل شيء قدير من إجياد املعدوم وإعدام املوجود وتغيري الشيء وحتويله إىل شيء آخر واهلداية واإلضالل 

؛ ألنه ال ميكن أن يفعل  ويتفرع من القدرة على الشيء أن يكون عاملا به ، كل شيء فهو قادر عليه . وغري ذلك

؛ فتكون هذه الصفة متضمنة لصفة العلم ومعلوم متضمنة لصفة الوجود متضمنة  رة إال وهو عامل بهشيئا مع القد

وقالت اليهود والنصارى  ((وجل:  مث قال اهللا عز  ؛ ألن بعض الصفات يستلزم صفات أخرى . لصفة الكمال

والنصارى أتباع عيسى الذين  ، اليهود أتباع موسى الذين يدعون أم متبعون له . نحن أبناء اهللا وأحباؤه ))

؛ وال يريدون أم أبناء اهللا بنوة والدة ألنه ما  ، قالوا عن أنفسهم حنن أبناء اهللا وأحباؤه يدعون أم متبعون له

؛ لكن األبناء هنا من  ؛ غاية ما قال اليهود عزير ابن اهللا والنصارى قالوا املسيح ابن اهللا ادعى أحد أم أوالده

ة يف احملبة واملودة أي كأننا كأبنائه يف مودته لنا وشفقته علينا وإكرامنا وإعزازنا وما أشبه ذلك ؛ وعلى باب املبالغ

؛ وإن كان بعض املفسرين  األعم على الصفة األخصمن باب عطف الصفة  وأحباؤه )) ((هذا فيكون قوله: 

؛ لكن ما ذكرناه أوىل ألن األصل يف  اءقال إنه باب عطف املرادف على مرادفه ألن املراد باألبناء هم األحب

؛ فإذا قلنا أبناء اهللا يعين كأبنائه يف الشفقة واحلنون  املتعاطفني هو التغاير والتغاير إما بالذوات وإما باألوصاف

قال اهللا تعاىل مفندا  ؛ واإلعزاز وما إىل ذلك قلنا أحباؤه تكون من باب عطف املعىن العام على املعىن األخص

؛ وهكذا ينبغي يف املناظرة أن  فهنا أبطل احلجة قبل أن يذكر الرد قل فلم يعذبكم بذنوبكم )) ((دعواهم: 

وهذا يتضمن شيئني مما  (( فلم يعذبكم بذنوبكم ))تبطل حجة اخلصم مث يؤتى مبا يثبت خالف قوله؛ هنا قال: 

م أذنبوا واألصل يف االبن أال يكون مذنبا يف جانب والده بل يكون مسيعا ؛ األول أ ينايف أن يكونوا أحبة وأبناء

، التعذيب مناف لدعواهم أن اهللا أب هلم أو أنه  ؛ الثاين من جهة األبوة التعذيب مطيعا له ال عاصيا مذنبا

 قض اهللا عز؛ فهنا ن ؛ ألن العادة أن احملب يعفو ويصفح عن حبيبه إذا اعتدى أو أذنب أو ما أشبه ذلك حبيب



؛ فكيف تقولون أنكم أبناؤه وأحباؤه وأنتم  ؛ والثاين أم عذبوا ؛ األمر األول أم أذنبوا وجل دعواهم بأمرين

مث احتج اهللا عليهم بعد  فلم يعذبكم بذنوبكم )) . ((تعصونه وتذنبون؛ مث كيف يكون حبيبا لكم وهو يعذبكم 

؛ اإلبطايل أو االنتقايل ؟  هنا لإلضراب " بل"  ) وخلق )بل أنتم بشر ممن  ((فقال:  مأن أبطل حجته

؛ والبشر  كسائر البشر  بل أنتم بشر ممن خلق )) ((قال:  )) نحن أبناء اهللا وأحباؤه ((، ملا قالوا:  اإلبطايل

آدم  ألن أبشارهم بادية خبالف بقية املخلوقات فإن غالبها أن أبشارها غري بادية، بنو ؛ هم بنو آدم ومسوا بشرا

؛ ولذلك جتدهم مفتقرين إىل اللباس شتاء وصيفا وحياء وخجال؛ فأراد اهللا أن جيعل  أبشاره بادية حلكمة عظيمة

أبشارهم بادية حىت يعرفوا أم مضطرون إىل سرت هذه العورة وإىل فعل ما يقون به أنفسهم من األذى إشارة إىل 

؛ فليلبسوا لباس التقوى حىت يتقوا به النار كما  ضا معىنأم كما أم مستحقون هلذا حسا فهم مستحقون له أي

 مث قال اهللا عز . من سائر املخلوقات بل أنتم بشر ممن خلق )) ((؛  يلبس لباس اجللود حىت يتقوا به األذى

، يغفر ملن يشاء أن يغفر له فيوفقه لفعل أسباب  فاألمر إليه يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء )) ((وجل: 

؛  وإمنا قلنا ذلك ألن لدينا قاعدة مهمة وهي أن كل فعل قرن اهللا باملشيئة فالبد أن يكون موافقا للحكمة املغفرة

أي  لمن يشاء )) ((؛ وعلى هذا فقوله:  ألن مشيئة اهللا ليست مشيئة جمردة ترجح شيئا على شيء بدون سبب

اهللا عليه باملغفرة بدون توبة وهو  ؛ وكذلك من من ، وهو التائب من الذنب ملن اقتضت حكمته أن يغفر له

ويعذب من شاء  (( . إن اهللا ال يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء )) ((املذكور يف قوله تعاىل: 

. وليس األمر مبجرد املشيئة ألن اهللا تعاىل ال يعذب أحدا إال .يعذب من يشاء أن يعذبه بأن فعل ما يقتضي . ))

ال ظلما  ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فال يخاف ظلما وال هضما )) ((ىل: ، قال اهللا تعا بذنب

؛ وعلى هذا فيكون التعذيب املقرون باملشيئة مقيدا مبا إذا اقتضت  بزيادة السيئات وال هضما بنقص احلسنات

بذنوبكم ألنكم ؛ ومن ذلك أنتم أيها اليهود والنصارى فقد شاء اهللا أن يعذبكم وفعال عذبكم  احلكمة أن يعذب

هذا تقدم الكالم عليه يف اآلية اليت  وهللا ملك السموات واألرض وما بينهما وإليه المصير )) (( عصيتموه .

ألن املقام مقام رد على الذين  واهللا على كل شيء قدير )) ((؛ لكن اختلف ختم اآليتني وهناك قال:  قبلها

أي املرجع ال  وإليه المصير)) ((؛ أما هنا فاملقام مقام التهديد ووعيد؛ فقال:  قالوا إن اهللا هو املسيح ابن مرمي

؛ فليست  ؛ وإمنا قلت ال إىل غريه من أجل تقدمي اخلرب وتقدمي اخلرب يفيد احلصر، إليه املرجع ال إىل  غريه إىل غريه

يف هذه اآلية   ا سيء وإما حسن .املسألة مسألة الدعوى أنكم أبناء اهللا وأحباؤه وإمنا املسألة مسألة عمل إم

ومنها: أن اليهود والنصارى يقرون  الكرمية فوائد منها: كذب اليهود والنصارى يف دعواهم أم أبناء اهللا وأحباؤه .

؛ وقد أنكر من هذه األمة صفة احملبة هللا وقالوا إن اهللا ال حيب وال  بثبوت احملبة هللا فيقولون حنن أبناء اهللا وأحباؤه



؛ وفسروا احملبة اليت أثبتها اهللا لنفسه مبا ال يدل عليه ظاهر اللفظ، قالوا احملبة هي الثواب أو إرادة الثواب  حيب

 باينةوفسروها بأحد املعنيني بأن مذهبهم أن اإلرادة ثابتة هللا وأن الثواب شيء منفصل عن اهللا فهو من مجلة امل

قولون ما فيه حمبة بني اهللا وبني العبد وإمنا احملبة هي الثواب ، ي ؛ وهؤالء من ؟ األشاعرة وليس من مجلة الصفات

 أو إرادة الثواب؛ اليهود والنصارى قالوا هذا قالوا حنن أبناء اهللا وأحباؤه فأثبتوا أن اهللا تعاىل حيب وحنن أحبابه .

؟ أم قالوا ذلك  هه؛ وجومن فوائد هذه اآلية الكرمية: أن اليهود يدعون ما يقتضي أن يكون خريا من هذه األمة

نحن  العرب ((يف معرض الرد على رسالة النيب صلى اهللا عليه وسلم فكأم قالوا حنن أحق بالرسالة منكم أيها 

ومن فوائدها: اإلشارة إىل ما اشتهر عند بين إسرائيل أم شعب اهللا املختار ويرون أم  أبناء اهللا وأحباؤه )) .

ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: إنكار اهللا تعاىل  العرب الذين منهم ظهر اإلسالم .أفضل من العاملني وأفضل من 

ومن  ؛ الوجه األول: رد ما ادعوه؛ الثاين إثبات ما ال ميكن معه هذه الدعوى . عليهم هذه الدعوة من وجهني

جتد العلماء الذين  فوائدها: أنه ينبغي يف املناظرة أن تبطل حجة خصمك أوال مث تأيت ما يثبت قولك؛ وهلذا

يذكرون أقوال العلماء ـ أي اختالفهم ـ جتدهم يذكرون أوال الرد على القول املقابل ألقواهلم مث يثبت أقواهلم؛ وهذا  

ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: أن عذاب اهللا لليهود  . كله مبين على القاعدة املعروفة وهي: التخلية قبل التحلية

مل يقل: فلم عذبكم ليستفاد بذلك أن تعذيب اهللا  فلم يعذبكم )) ((؛ لقوله:  ينقطعوالنصارى مل ينقطع ولن 

؛ واليهود معذبون مشردون خاصة ألن دعواهم احملبة والبنوة  تعاىل هلم مستمر؛ ألن الفعل املضارع يفيد االستمرار

ني وذلك حينما يقتتلون ؛ وهم إن شاء اهللا سيعذبون العذاب األخري على يد املسلم أعظم من دعوى النصارى

   مع املسلمني فيقتلهم فيقتلهم املسلمون حىت إن اليهودية خيتفي بالشجرة فتنادي املسلم هذا يهودي فاقتله.

بأن اليهود أرادوا بذلك حقيقة االبن كما يقول مثال كما  نحن أبناء اهللا )) ((أال يقال يف قوله تعاىل:  السائل :

، وكما نقول حنن: انتصرنا على  ، ويقصد أهل الكوفة وإال فهو مل يكن موجودا قال احلسن البصري: خطبنا علي

  الكفار يوم بدر وحنن مل نكن أصال موجودين  ؟

؛ ما رأيت  ؛ لكن ليسوا كذلك ، كلهم من ذرية عزير ال بأس أما لو كانوا كلهم من ذرية عيسى ال بأس الشيخ :

   اليهود منها أبناء اهللا ؟ وقالت النصارى منا؟  ال ما أرادوا .أحدا قال ذا يعين أنت تريد املعىن: قالت 

الرد على  قالت اليهود والنصارى نحن أبناء اهللا وأحباؤه )) ((أال ميكن األخذ من اآلية هذه :  السائل :

  األشاعرة فإن اهللا مل ينكر احملبة ؟

؛ إذا  صفات اهللا ما ال يعرف هؤالء املنكرون سبحان اهللا ! أما قلنا هذا ؟ قلنا حنن قلنا هم يعرفون من الشيخ :

   قلنا هذا يكون أبلغ من يكون دليال هذا .



  ما قول األشاعرة يف صفة احملبة هللا عزوجل ؟  السائل :

  ، وبعضهم قال هي إرادة الثواب . ، بعضهم قال احملبة هي الثواب بعضهم هذا وبعضهم هذا الشيخ :

  التعليل يعين ؟  السائل :

، يثبتون أنه مريد وله إرادة ويثبتون أن اهللا  التعليل أم فسروا ذا وذا ؟ ألم قالوا اإلرادة يثبتوا الشيخ :

؛  مفعول من مفعوالته ليست صفة من صفاتهفالثواب يكون شيء خملوق بائن عن اهللا  ؛ خالق وله خملوق

   واإلرادة صفة من صفاته وهم يثبتوا .

، حمل  كيف ذلك ؟ أصال ما هي حمل جدل حىت نقول ما أنكر الفوائد جزاك اهللا خريا .حنن ما كملنا  الشيخ :

؛ والشك إن احلق يؤخذ ممن جاء به وقد مر علينا هذا كثريا وبيننا أن الرسول  جدل هو أم ادعوا هذه الدعوى

   احلق من اليهود أيضاصلى اهللا عليه وسلم قبل احلق من الشيطان واهللا قبل احلق من املشركني والرسول قبل 


